
О БЩИН А ДВЕ МО ГИ ЛИ••••  О БЛАСТ  Р УСЕ  
7150 Две могили, бул.”България”84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:obshtina@dvemogili.bg 

VІI – МИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg 
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 872 
взето на заседание на Общински съвет – Две могили 

с Протокол № 44/30.11.2018 г. 
 

По трета точка от дневния ред, Общинският съвет на основание чл. 

21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от Закона за 

устройство на територията и чл. 3, ал. 2, т. 5 от Правилник № 1 за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и Докладна записка с 

вх. № 299 от 07.11.2018 г. след проведено явно гласуване с 15 (петнадесет) 

гласа „За”, 0 (нула) гласа „Против” и 0 (нула) гласа „Въздържал се”, 
 

Р Е Ш И : 
  

1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 

застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 20184.149.4 и 

20184.149.5 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, община 

Две могили, област Русе. 

2. Одобрява задание по чл. 125, ал. 1, съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, за 

изработване  на Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлени 

имоти /ПИ/ с идентификатори 20184.149.4 и 20184.149.5 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Две могили, община Две могили, област Русе. 

3. Задължава Кмета на общината да издаде необходимите заповеди по 

процедирането на Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на 

поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 20184.149.4 и 20184.149.5 по Кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, община Две могили, област Русе. 

 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала 
 

при ОбС: .…............................   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:    (п ) 

                    (М. Димитрова)                       (Ст. Димитров) 


